
 )نورشعلا(ريرقتلا
____

19 كرتشم
 )نورشعلا(ريرقتلا

____
19 كرتشم

ةيبرعلا رصم ةيروهمج
باونلا سلجم

ـــــ
لو;ا يعيرشتلا لصفلا
سماخلا يداعلا داقعن?ا رود

 ـــــ
 ةكرتشEا ةنجللا

 ةئيبلاو ةقاطلا ةنجل نم
ةيعيرشتلاو ةيروتسدلا نوئشلا ةنجل بتكمو

ـــــ
 باونلا سلجم سيئر روتكدلا ذاتس;ا

 ةقاطلا ةنجل نم ةكرتشEا ةنجللا ريرقت ،اذه عم ،مكتدايسل مدقأ نأب فرشتأف ،دعبو ةبيط ةيحت 
 صيــخرتــلاــب ةـــموكحــلا نــم مدقـــــــم نوــناــق عورــشم نــع ةيعـيرـشتلاو ةـيروتـسدـلا نوئشلا ةنجـل بتكـمو ةئيبـلاو
 نشـــكدورـــب كوـــيأ ةـــكرـــشو ةيعيبطـــلا تازاغلـــل ةضـــباقـــلا ةـــيرصBا ةـــكرـــشلا عم دـــقاعتـــلا يف ةيـــندعBا ةورثـــلاو لورتبـــلا رـــيزوـــل
 BP EXPLORATIONدتميـــــــــــل اتـــــــــــلد نشـــــــــــيرولبـــــــــــسكا ىب ىب ةـــــــــــكرـــــــــــشو ).IEOC PRODUCTION B.V( .ىف.ىب

(DELTA) LIMITED غتــساو ماخــلا تــيزــلاو زاغــلا نــع ثحبلــلhــبرــش برــغ ةقطنــم يف امهــلk ةيــضر;ا 
.رقوEا سلجEا ىلع هضرعب لضفتلا ءاجر ،ع.م.ج لينلا اتلدب
 هيف اهل ً،ايطايتحاً اررقم ،تاكرب ماصع / بئانلا ديسلاو ً،ايلصأً اررقم ،ةكرتشEا ةنجللا ينتراتخا دقو
.رقوEا سلجEا مامأ

28/1/2020                

28/1/2020                

         ةكرتشEا ةنجللا سيئر
)يديوسلا تعلط/م(         

         ةكرتشEا ةنجللا سيئر
)يديوسلا تعلط/م(         

ةكرتشEا ةنجللا ريرقت
ةيعيرشتلاو ةيروتسدلا نوئشلا ةنجل بتكمو ةئيبلاو ةقاطلا ةنجل نم



ةكرتشEا ةنجللا ريرقت
ةيعيرشتلاو ةيروتسدلا نوئشلا ةنجل بتكمو ةئيبلاو ةقاطلا ةنجل نم

 عم دقاعتلا يف ةيندعEا ةورثلاو لورتبلا ريزول صيخرتلاب ةموكحلا نم مدقم نوناق عورشم نع
 .ىف .ىب نشكدورب كويأ ةكرشو ةيعيبطلا تازاغلل ةضباقلا ةيرصEا ةكرشلا
)IEOC PRODUCTION B.V( نشيرولبسكا ىب ىب ةكرشو )دتميل )اتلد

BP EXPLORATION (DELTA) LIMITED غتساو ماخلا تيزلاو زاغلا نع ثحبللhامهل 
ع.م.ج لينلا اتلدب ةيضر;ا kبرش برغ ةقطنم يف

____
 ةــقاطــلا ةنجــل نــم ةــكرتــشم ةنجــل ىلإ 2020 ةنـــس رـــيانـــي نـــم 12 قـــفاوBا دـــحZا موـــي ةدوقعBا هتسلـــجب سلجBا لاـــحأ
 رــيزوــل صيــخرتــلاــب ةــموكحــلا نــم اـــًمدقــم نوــناــق عورــشم ةيعـيرـشتلاو ةـيروتـسدـلا نوئشلا ةنجـل بتكـمو ةئيبـلاو
 .ىف.ىب نشـــكدورـــب كوـــيأ ةـــكرـــشو ةيعيبطـــلا تازاغلـــل ةضـــباقـــلا ةـــيرصBا ةـــكرـــشلا عم دـــقاعتـــلا يف ةيـــندعBا ةورثـــلاو لورتبـــلا
)IEOC PRODUCTION B.V( نشــــيرولبــــسكا ىب ىب ةــــكرــــشو )دتميــــل )اتــــلد BP EXPLORATION (DELTA) 

LIMITED غتــساو ماخــلا تــيزــلاو زاغــلا نــع ثحبلــلdــبرــش برــغ ةقطنــم يف امهــلh اZهثحبــل .ع.م.ج لينــلا اتــلدــب ةيــضر 
.رقوBا سلجBا ىلع هضرعل هنع ريرقت دادعإو
.2020 ةنس رياني نم 28 يف هتساردو هرظنل اًعامتجا ةكرتشBا ةنجللا تدقعف     

:ةداسلا ةموكحلا نع اًبودنم هرضح
 تازاغلل ةضباقلا ةكرشلا سيئر بئان          دمحم ريمس /ىجولويجلا  
.فاشكتسrاو تايقافتdل ةيعيبطلا
 ةماعلا ةيرصBا ةئيهلل يذيفنتلا سيئرلا بئان        لطبلا ءdع / ىجولويجلا   
 .تاقافتrاو فاشكتسdل لورتبلل

 لـحم ةيـقافـت?ا دونب تعـجارو ،)( هـب ةقـفرEا ةيـحاضـي~ا هـترـكذـمو نوناقـلا عورـشم ةـكرتشEا ةنجلـلا ترظـن
 يفو ،ةلصــلا تاذ kــناوقلاو سلــجملل ةيلــخادــلا ةحــئhــلاو روتــسدــلا رظــن تداعتــساو ،نوناقــلا عورــشم

 يأرو تاــحاضــيإ نــم ةــموكحلا ولثمم ةداســلا هــب ىلدأ اــمو تاشــقانــم نــم اهــعامتــجا يف راد اــم ءوض

:يلي اميف هنع اهريرقت دروت )2(ةلودلا سلجم
.ةمدقم
.ةيقافت?ا يف ةدراولا ماكح;ا مهأ :ً?وأ
.ةكرتشEا ةنجللا يأر :اًيناث

ةمدقم
 عفر لـــجأ نـــم كـــلذو ،اهـــتاورـــثو ةيـــتاذـــلا اـــهرداصـــم نـــم ةـــقاطـــلا نـــم اهـــتادادـــمإ hـــمأـــت وحـــن ةـــعراستـــم ىطـــخب رصـــم ريســـت
 ءاـخرـف ،اهـكdهتـساو ةيـلورتبـلا داوBا جاتـنإ hـب ةوجفـلا يهو داصتـقrا دـي لبكـت يتلا دويقـلا مـهأ دـحأ عفرو ومنـلا تrدعـم
 تـماـق رودـلا اذـهل لورتبـلا ةرازو نـم اـًــكاردإو ،اـهرارقتـساو ةـقاطـلا تادادـمإ رـفاوـت ىلع ريبـك دـح ىلإ دمتعـي اـهومـنو رصـم
.ةيBاع ةديازم يف طسوتBا رحبلاب ةدعاولا ةيلورتبلا قطانBا ضعب حرطب
 كويأ ةكرش تمدقت دقو ،2018 ماعل ةيBاعلا ةديازBا نمض لينلا اتلدب ةيضرZا hبرش برغ ةقطنم تحرط دقف اذلو
 سإ ةكرش نم مدقم ضرعل سفانم ةقطنBا هذهل ضرعب دتميل )اتلد( نشيرولبسكأ ىب ىب ةكرشو .يف .يب نشكدورب
 اًينف هزيمتل ساجيإ ةكرشب ةصتخBا ناجللا نم ،ىب ىبو كويأ يتكرش فdتئا ضرع ىلع ةقفاوBا متو  ،سكإ ىد
.اًيلامو

:kب ضورعEا نوناقلا عورشم لحم ةيقافت?ا ريرحت مت كلذ ىلع ًءانبو



:kب ضورعEا نوناقلا عورشم لحم ةيقافت?ا ريرحت مت كلذ ىلع ًءانبو

 .)"ةموكحلا" وأ ".ع.م.ج" يلي اميف اهيلع قلطيو( ةيبرــعلا رصم ةيروهمج•

 ءارزولا سلجم سيئر رارق بجومب تئشُنأ ةينوناق ةيصخش يهو ،ةيعيبطلا تازاغلل ةضباقلا ةيرصBا ةكرشلاو•
 " يلي اميــــف اهيلــــع قلطــــيو( هــــتdــــيدعــــتو 1991 ةنســــل 203 مــــقر نوــــناقلــــلً اقبــــطو هلــــيدعــــتو 2001 ةنســــل 1009 مــــقر
 .)"ساجيإ

 ةسسؤم ةدودحم ةيلؤسم تاذ ةكرش ىهو )IEOC PRODUCTION B.V( .ىف.ىب نشكدورب كويأ ةكرشو•
 BP دتميـــل )اتـــلد( نشـــيرولبـــسكا ىب ىب ةـــكرـــشو ) كوـــيأ ىلي اميـــف اهيلـــع قلطـــيو ( ادنـــلوـــه hـــناوقـــل اًقبـــط ةمـــئاـــقو

EXPLORATION (DELTA) LIMITED اــــب ةيــــصوــــت ةــــكرــــش ىهوZــــناوقــــل اًقبــــط ةمــــئاــــقو ةســــسؤــــم مهــــسh 
 " ىلي اميـــــــف hعمتجـــــــم "ىب ىب"و "كوـــــــيأ " ىلع قلطـــــــيو ) "ىب ىب" ىلي اميـــــــف اهيلـــــــع قلطـــــــيو ( زلـــــــيوو ارتلـــــــجنإ
"لواق%ا وضع " اًدرفنم مهنم لك ىلع قلطيو "لواقBا

 ةقطنــم يف امهــلdغتــساو ماخــلا تــيزــلاو زاغــلا نــع ثحبــلا لامــعأــب لواقBا دــهعتي ،ةــضورعBا ةيــقافــتrا ماكــحأ ىضتقمبو
.لينلا اتلدب ةيضرZا hبرش برغ

ةيقافت?ا يف ةدراولا ماكح;ا مهأ :ً?وأ
:ةدBاو قوقحلا حنم•

 تــــيزــــلاو زاغــــلا نــــع ثحبلــــل - امهيلــــعً اروصقــــمً اــــمازتــــلا لواقBاو ساجــــي� ةيــــقافــــتrا هذــــه ىضتقمب ةــــموكحــــلا حنمت     
 كــلذو ،“ب"و "أ" hقحلBا يف ةــفوــصوBا لينـلا اتـلدـب ةيـضر;ا kـبرـش برـغ ةقطنـم يف - امهــلdغتــساو ماخــلا
.نوناقلا ةوق اهل نوكي يتلاو ةيقافتrا هذه يف ةنيبBا طورشلاو تادهعتلاو صوصنلل اقفو
:ثحبلا ةحاسم•

.اًعبرم اًرتم وليك 1535 يلاوح ثحبلا لحم ةقطنBا ةحاسم غلبت 
:ةموكحلل ةقحتسEا ةوات~ا•

 ةيمـــــك عومـــــجم نـــــم )% 10( ةـــــئاBا يف ةرـــــشع ةبـــــسنب ًانيـــــع وأ اًدقـــن ةواـــتإ قحتـــستو ةـــموكحلا كلتمـــت        
 ساجـــيإ لمـــحتتو ،تدـــجو نإ دادتـــمrا ةدـــم كـــلذ يف امـــب ةيمنتـــلا ةرتـــف ءانـــثأ ةقطنBا نـــم هـــب ظفتحBاو جتنBا لورتبـــلا
 ساجــــيإ عفد ىلع بــــترتــــي r لواقBا ةصــــح ساجــــيإ ءارــــش ةــــلاــــح ىفو لواقBا اهــــب مزتلــــي rو اهعــــفدــــتو ةواــــت�ا هذــــه
.لواقملل بسُني dًخد كلذ رابتعا تاوات�ل

:ثحبلا ةرتف•
 خيرات نم تاونس )3( ثhث اـــــــــــهتدم ثحبلل ةيلوأ ةرتف أدبت تاونس )6( ةيلكلا ثحبلا ةرتف غلبت •

 لواقBا رايتــــخا ىلع ًءانــــب كــــلذو ،تاونــــس )3( ثhـــث اهـــتدـــمو ةيـــناـــث ثحـــب ةرتـــف لواقBا حنميو ،)(ناــــيرــــسلا
 )h )30ــثdثــب  ذئنيــح ةــيراجــلا ثحبــلا ةرتــف ةــياهــن لبــق ساجــيإ ىلا لواقBا هلــسرــي قبــسم يباتــك راطــخإ بــجومــب
. لقZا ىلع اًموي

 لبق زاغلل يراجت فاشتكا وأ تيزلل يراجت فاشتكا يأ قيقحت متي مل اذإ ةيقافت?ا هذه يهتنت•
 نــم )أ( ةســماخــلا ةداملــل اًقــفو اــهدــم متــي امبــسح ،ثحبــلا ةلــحرــم نــم )6( ةــسداســلا ةنســلا ةــياهــن
 ىلع ريـــثأتـــلا وأ ،ثحبـــلا ةرتـــف دـــم ،ةـــيدارفـــنrا ةيـــلوئسBا ةيلمعـــب مايقـــلا ساجـــيإ رايتـــخا ىلع بـــترتـــي rو ةيــقافــت?ا
  .لواقملل ةبسنلاب ةيقافتrا هذه ءاهتنا

يراجتلا فاشتك?ا•
 ةجتنBا تانازخلا نم ةعومجم وأ جتنم دحاو نازخ نم نوكتي دق ،زاغلا وأ تيزلل ءاوس ،يراجتلا فاشتكrا•

 ً.ايراجت ىمنت نأ قحتست يتلاو



 ةجتنBا تانازخلا نم ةعومجم وأ جتنم دحاو نازخ نم نوكتي دق ،زاغلا وأ تيزلل ءاوس ،يراجتلا فاشتكrا•
 ً.ايراجت ىمنت نأ قحتست يتلاو

 ءزجك موقي نأب ساجيإ عم كلذ فdخ ىلع قفتي مل ام - زاغلا وأ تيزلل ةيراجت رئب فاشتكا دعب لواقBا دهعتي•
 اذإ اـم رـيرقتـل ةيمييقتـلا راـب�ا نـم رثـكأ وأ ةدـحاو رئـب رفحـب كـلذو فاشتـكrا مييقتـب ثحبـلاـب صاخـلا هجـماـنرـب نـم
ً.ايراجت ىمني نأ قحتسي فاشتكrا اذه ناك

 rأ طرشبوً ايراجت هتيمنت قحتسي فاشتكrا نأ هريرقت روف يراجتلا فاشتكrاب ساجيإ راطخإب لواقBا موقي•
: لاوحZا نم لاح ةيأب ،راطخ�ا اذه رخأتي

 نمً ارهش )12( وأ ،ةيناثلا ةيمييقتلا رئبلا لامكإ خيرات نمً اموي )h )30ثdث نع ةيراجتلا تيزلا رئبل ةبسنلاب•
.قبسأ نوكي hخيراتلا يأ ةيراجتلا تيزلا رئب فاشتكا خيرات

 .ةيراجتلا زاغلا رئب فاشتكا خيرات نمً ارهش )24( نع ةيراجتلا زاغلا رئبل ةبسنلاب•
 زاغــــلا رئبــــل وأ ةــــيراجتــــلا تــــيزــــلا رئبــــل ءاوــــس ةرتفــــلا هذــــه دادتــــما زاوــــج ىلع ساجــــيإ تقــــفاو اذإ rإ
.ةيراجتلا

 بيكرتلا نم جتنEا زاغلا وأ ماخلا تيزلا ةفاك يف فرصتتو جتنتو ىمنت نأ ساجي~ قحي•
 فاشتـكا مـت اذإ ةدرفنـم اهـباسـحو اهتيـلوئسمو اهتقفـن ىلع ،رئبـلا هيـف ترفـح يذـلا يجولويجلا
 دنــع وأ ةروــكذBا ماكــح�ــلً اقــفو زاغلـل وأ تـيزلـلً اـيراجـتً اـفاشتـكا لواقEا هربتعـي مـلو زاـغ وأ ماـخ تـيز
 فاشتـكrاـب راطـخإ ءاطـعإ لواقBا عيطتـسي اهـلdـخ يف يتلاو هdـعأ ةددحBا ةدBا ءاهتـنا نـم دـحاو رـهش ءاضقـنا
 دعـب وأ ،تـيزلـل ةـيراجـتً ارئـب لواقBا هربتعـي مـل رئـب لامـكإ دعـبً ارـهش )13( ءاضقـنا دعـب وأ ،زاغلـل وأ تـيزلـل يراجتـلا
 )60( hتــس دعــب كــلذو زاغلــل ةــيراجــتً ارئــب لواقBا هربتعــي مــل رئــب لامــكإ دعــب اًرــهش )25( نــيرــشعو ةسمــخ ءاضقــنا
.ةباتك كلذب لواقBا اهراطخإ نم اموي

 بيـــــكرتـــــلا كـــــلذ يطغت يتلا ةددحEا ةـــــحاسEا دـــــيدـــــحت راطـــــخ~ا اذـــــه نمضتـــــي نأ بجـــــيو
 ،ماقــت فوس يتلا جاتــن~ا تhيهســتو ،رفحــت فوس يتلا راــب�او ،هتيمنــت دارEا يجولويجلا
 هـمhتـسا نـمً اـموي )k )30ـثhـث لhـخ لواقملـل قحيو كـلذـل ةـمزhـلا فيـلاكتلـل ساجـيإ رـيدقـتو
 يف اهيلــــع صوصنEا ماكــــح�ــــل اًقبــــط ةــــحاسEا كلــــت ةيمنــــت ةــــباتــــك راتخــــي نأ راطــــخ~ا كــــلذ
 صوصن قيبطت رمتــــسي ةــــلاحــــلا هذــــه يفو ،يراجــــت فاشتــــكا دوجو ةــــلاــــح يف ةيــــقافــــت?ا
.ةددحEا ةحاسEا هذهل ةبسنلاب ةيقافت?ا

:ةيمنتلا دقع ىلإ ليوحتلا•

 ساجيإ لذبت ،)3()ج( ةثلاثلا ةداBا نم ةريخZا ةرقفلل اًقبط تيزلل يراجت فاشتكا يأ بقع•
 عمتجت كلذ دعبو ،تيزلا جاتنإ باعيتسا ىلع ةرداق ةيفاك قاوسأ داجي~ دهجلا لواقEاو
 ةطبترEا ىرخ;ا لماوعلاو تيزلا اذهل ذفانEا تناك اذإ ام مييقت ضرغب لواقEاو ساجيإ
 .تيزلا جاتنإو ةيمنت يعدتست كلذب

 لواقEاو ساجيإ لذبت ،)3()ج( ةثلاثلا ةداBا نم ةريخZا ةرقفلل اًقبط زاغلل يراجت فاشتكا يأ بقع•
 لواقEا ساجيإ رطختو ،زاغلا جاتنإ باعيتسا ىلع ةرداق ةيفاك قاوسأ داجي~ دهجلا

 ساجيإ تناك اذإ ام زاغلل يراجت فاشتكاب راطخ~ا خيرات نم  ةدحاو ةنس لhخ
 كلذ دعبو ،زاغلا اذه بلطل عقوتEا يونسلا لودجلاو ةيلحEا قوسلل زاغلا كلذ جاتحت
 ىرخ;ا لماوعلاو زاغلا اذهل ذفانEا تناك اذإ ام مييقت ضرغب لواقEاو ساجيإ عمتجت
 اذه نإف قافت?ا ةلاح يفو ،زاغلا جاتنإو ةيمنت يعدتست زاغلا ريعست لثم كلذب ةطبترEا
 طورشللً اقفو لج;ا ةليوط زاغلا تاعيبم ةيقافتا ىضتقمب ساجي~ ملسي حاتEا زاغلا
 ىلع ةرداق ةيلحم قاوسأ دوجو مدع ةلاح يفو ةيقافت?ا نم ةعباسلا ةداEاب ةنيبEا
 ةبسانم ةيجراخ قاوسأ داجي~ دهجلا لواقEا وأ/و ساجيإ لذبت زاغلا اذه باعيتسا



 ىلع ةرداق ةيلحم قاوسأ دوجو مدع ةلاح يفو ةيقافت?ا نم ةعباسلا ةداEاب ةنيبEا
 ةبسانم ةيجراخ قاوسأ داجي~ دهجلا لواقEا وأ/و ساجيإ لذبت زاغلا اذه باعيتسا
 يف ةصتخEا تاطلسلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب زاغلا جاتنإ باعيتسا ىلع ةرداق
.ع.م.ج

 ةقطنم ريهطت ةطخ ةنمضتم ةيمنتلا ةطخ ساجيإ ىلإ مدقي نأ لواقEا ىلع بجي•
 ةيريدقتلا ةفلكتلاو رجهلا تاءارجإ رصحلا ? لاثEا ليبس ىلع لمتشت يتلاو ةيمنتلا
 .ةيمنتلا دقعل

 ىلع ةرداقلا ةحاسEا ةفاك قاطن ىلع لمتشي نأ بجيو ةيمنتلا دقعل ًابلط لواقEا مدقي•
 جاتن~ا ءدب خيراتو ةيلورتبلا تايطايتح?او ةيمنتلا دقع اهيطغيس يتلا جاتن~ا
 بلطلا نمضتي نأ بجيو لواقEاو ساجيإ kب هيلع قافت?ا مت اEً اقبط كلذو يراجتلا

 .)2( )ج( ةعباسلا ةداملل اًقبط لواقEاو ساجيإ kب هيلع قافت?ا مت ىذلا زاغلا رعس

 ةيمنت دقع ىلإً ايئاقلت ةحاسEا كلت لوحتو لورتبلا ريزو ةقفاوE ةيمنتلا دقع عضخي•
 دقع دامتعا خيرات نوكيو ،حيرصت وأ ىرخأ ةينوناق ةادأ يأ رادصإ ىلإ ةجاحلا نود
.ةيمنتلا دقع بلط لورتبلا ريزو هيف دمتعي يذلا خيراتلا وه ةيمنتلا

:ةيمنتلا دقع ةرتف•
 نــم ةنــس )20( نــيرــشع زاغلــل وأ تــيزلــل يراجتــلا فاشتــكrاــب قلعتــي اميــف ةيمنــت دقــع لكــل ةيمنتــلا ةرتــف نوكــت     
 اذـه ةيمنتـلا دقـع لـجأ دـيزـي ?أ طرـشبو دادتـمrا ةرتـف اهيـلإ اـفاضـم دقعـلا اذـهل لورتبـلا رـيزو دامتـعا خيراـت
 رــيزو دامتــعا خيراــت نــم ةنــس )k )30ــثhــث ىلع زاغلــل وأ تــيزلــل ىراجــت فاشتــكا ىلع ســسؤEا
.هل لورتبلا

:ةيمنتلا دقع دادتما•
 اــهرايتــخا لواقملــل زوجي ىتلاو تاونس )5( سمــخ اهــتدــم ةرتــف "دادتــم?ا ةرتــف" ريبعــت ينعي
 ةدــم - ةيمنتــلا ةرتــف ءاضقــنا خيراتــل ةقــباــس رــهشأ )6( ةتــس لبــق ساجــيإ ىلإ لواقBا هلــسرــي يباتــك بلــط بــجومــب
 لdــخ ةعــقوتBا جاتــن�ا تrدعــمو جاتــن�ا ةرتــف مييقــت ةنمضتــمو ةينفــلا تاــساردــلاــب ةمــعدــم - ةنــس )20( نــيرــشعلا
 ةقـفاومبً انـهر هذـه دادتـم?ا ةرتـف نوكتو ،ةينعBا ةـيداصتـقrا تارابتـعrاو لواقBا تاـمازتـلاو دادتـمrا ةرتـف
.لورتبلا ريزو

تاقفنلاو لمعلا جمانرب•

:ثحبلا تايلمع ءدب•
 نــم رــهشأ )6( ةتــس زواجتــي r دــعوــم يف ةيــقافــتrا هذــه ىضتقمب ثحبــلا تايلمــع أدبــي نأ لواقBا ىلع بجــي     
 ةـــصاخـــلا تاـــنايبـــلا اذـــكو ةيـــمزيســـلا تاـــنايبـــلا عيمـــج مادختـــسا لواقملـــل حيتت نأ ساجـــيإ ىلعو ،ناـــيرـــسلا خيراـــت
.ةقطنملل ةبسنلاب ثحبلاب ةصاخلا تانايبلا نم اهريغو راب�اب

:ثحبلا ةرتف ءانثأ تاقفنلا•

 ر?ود نويلم 18 نع لقي r ام تاونس ) 3( اهتدمو ىلو;ا ثحبلا ةرتف لhخ قفني نأب لواقEا مزتلي -
 ةرتفل تاقفنلا تامازتلا نم ىند;ا دحلا لثمت يتلاو اهب ةقلعتBا ةطشنZاو ثحبلا تايلمع ىــــــلع يكيرمأ
 لواقEا ىلع بجي يتلا ثحبلا لامعأ تامازتلا نم ىند;ا دحلا نوكي نأ طرشب ؛ىلو;ا ثحبلا

 )2مك)300  ةحاسE داعب;ا ةيثhث ةيمزيس تانايب ةجلاعم ةداعإ وه ةرتفلا كلت لhخ اهب مايقلا
 .hتيفاشكتسا نيرئب رفحو



 )2مك)300  ةحاسE داعب;ا ةيثhث ةيمزيس تانايب ةجلاعم ةداعإ وه ةرتفلا كلت لhخ اهب مايقلا
 .hتيفاشكتسا نيرئب رفحو

 ) 3 ( اهتدمو ،ةيناثلا ثحبلا ةرتف لdخ يكيرمأ رrود hيdم 10 نع لقي r غلبم قفني نأب لواقBا مزتلي امك-
 ةرتفلا كلت لhخ لواقEا مايق طرشب ،ىلو;ا ثـحبلا ةرتف دعب اهلوخد لواقEا راتخي يتلاو تاونس
.hتيفاشكتسا نيرئب رفحب

 رفـح اذإ وأ هـقافـنإ مزلـي يذـلا غلبملل ىند;ا دـحلا نــــم رثـكأ لواقEا قفنأ اذإ اــــــــم ةـلاـح يفو                 
 دـحلا نـم مصخـت نأ نكمـي ةداـيزـلا نإـف ،ىلوZا ثحبـلا ةرتـف لdـخ هرفـح مزلـي يذـلا راـب�ا ددعـل ىندZا دـحلا نـم رثـكأ
 ةرتــف ةــيأ لdــخ هرفحــب لواقBا مزتلــي يتلا راــب�ا ددعــل ىندZا دــحلاو اهــقافــنإــب لواقBا مزتلــي يذــلا غلبBا رادقB ىندZا
.لاوحZا بسح ةيلات ثحب

 ذيفنت مدع ةلاح يف ةيلاتلا ثحبلا ةرتف لوخدب لواقEا بلط ىلع ةقفاوEا ساجي~ زوجيو  
 نم ىند;ا دحلاب هئافو طرشب ٍذئنيح ةيراجلا ثحبلا ةرتف لhخ ةينفلا هتامازتلا نمً ايأ لواقEا
.ةرتفلا كلت نع ةيلاEا هتامازتلا

 لواقEا مزتلي نأ ىلع ،ىنفلا مازتل?ا ليحرتو ةيلاتلا ثحبلا ةرتف لوخدب لواقملل حمُسي    
 ثحبلا ةرتف ةياهن ىتحً ايراس لظي يذلاو ىنفلا مازتل?ا ةميقب لصفنم نامض باطخ ميدقتب
 .هنمضي يذلا مازتل?ا صخت ? ىرخأ تاقفن ةيأب اذه نامضلا باطخ ضيفخت متي ?و ،ةيلاتلا

 عفدي نأ ىلإ لثEاب يدؤي ثحب ةرتف ةيأ ةياهن دنع لواقEا اهقفني يتلا تاقفنلا يف زجع ىأ
 قحي لواقEا نإف لواقملل ةبسنلاب لوعفEا ةيراس ةيقافت?ا هذه تلظ اEاطو زجعلا كلذ ساجي~
.ىراجتلا جاتن~ا ةلاح يف ثحب تاقفنك غلابEا كلت نم اًيأ درتسي نأ هل

 طاشنب ًانايب ةيميوقت ةنس عبر لك ةياهنل ةيلات اًموي ) 30 ( لhخ يف ساجي~ لواقEا مدقي
 ىلإ هليوحت متي مل ةقطنEا نم ءزج ىأ يف اهب مايقلا مت يتلا ثحبلا تايلمعب قلعتEا ثحبلا
.ةيمنت دقع

:ةيرايتخ?او ةيرابج~ا تايلختلا -3
 :ةيرابج~ا تايلختلا -أ

 يلامـجإ نـع ةــموكحلــل لواقBا ىلــختي ،ةيـقافـت?ا هذـه ناـيرـس خيراـت دعــــب ةثـلاثـلا ةنسـلا ةـياهـن يف  -
 نأ ىلع ةيمنـت دوقـع وأ دقـع ىلإ ذئنيـح اهلـيوحـت متـي مـل يتلا ناـيرـسلا خيراـت يف ةيلـص;ا ةقطنEا نـم )% 30(
 متـــي مـــل ثحـــب تاـــعاطـــق نـــم ةيلـــصأ ءازـــجأ وأ اهلـــماكـــب ثحـــب تاـــعاطقـــل ةدـــحاو ةدـــحو لكـــش يف يلـــختلا اذـــه نوكـــي
 يلـــختلا تابلطتمـــب ءاـــفوـــلا ىنستي ىتح ،كـــلذ فdـــخ ىلع ساجـــيإ قـــفاوـــت مـــل اـــم ،ةيمنـــت )دوقـــع( دقـــع ىلإ اهلـــيوحـــت
.ةقدلا هجو ىلع

 ىتلا ةقطنEا نـم ىقابـلا نـع ثحبـلا ةلـحرـم نـم )6( ةـسداسـلا ةنسـلا ةـياهـن دنـع ىلـختي نأ لواقBا ىلع hعتـي -
 .ةيمنت )دوقع( دقع ىلإ ذئنيح اهليوحت متي مل
 اهــب مدــق دــق نوكي يتلاو ةيمنــت )دوقع ( دقــع ىلإ اهلــيوحت بــجاولا تاــحاسEا نإــف لــخت ىأ تــقو يف
 تــلوح اهــنأــك ) د ( ةثــلاثــلا ةداملــل اًقبــط ةقــفاوEا هذــهب ًانــهر ربتعــتو ،هتقــفاوE لورتبــلا رــيزو ىلإ بلــط
 .ةيمنتلا دوقع نم دقع ىلإ

 وأ هصوصخب لسرأ ثحب تاعاطق وأ عاطق يأ نع ىلختي نأ لواقEا نم اًبولطم نوكي نل -  
 ةقفاوEا يف ساجيإ قح ةاعارم عم زاغلل وأ تيزلل يراجت فاشتكاب اًراطخإ ساجي~ اهصوصخب
 ةثلاثلا ةداEا تايضتقمب لhخ~ا مدع عمو ،)ج( ةثلاثلا ةداملل اًقفو يراجت فاشتكا دوجو ىلع
.)ـه(



 ةثلاثلا ةداEا تايضتقمب لhخ~ا مدع عمو ،)ج( ةثلاثلا ةداملل اًقفو يراجت فاشتكا دوجو ىلع
.)ـه(

:ةيرايتخ?ا تايلختلا – ب
 يف ةقطنEا نـم ءزـج يأ وأ لـك نـع هرايتـخا ضحمـب ىلـختي نأ ثحـب ةرتـف يأ لhـخ لواقملـل زوجي     

 ىفوأ دــق نوكي نأ طرــشبو ثحــب تاــعاطــق نــم ءازــجأ وأ ةلــماــك ثحــب تاــعاطــق نــم ةدــحاو ةدــحو لكــش
 .)ب( ةعبارلا ةداEا بجومب ةرتفلا هذه نم ثحبلا تامازتلاب يرايتخ?ا يلختلا اذه خيرات يف

 دنـــع هيلـــع تـــناـــك اـــم ىلإ ةقطنBا ةـــلاـــح ةداـــعإـــب مزتلـــيو دـــهعتي هـــنإـــف مازتـــلrا ةقطنـــم نـــم ءزـــج وأ لـــك نـــع لواقBا ىلـــخت دنـــع
)كلذ فdخ ىلع لواقBاو ساجيإ تقفاو اذإ rإ( لورتبلا ةعانص يف ةيعرBاو ةميلسلا لوص�لً اقبط كلذو ،اهل همdتسا

  :)ةكرتشEا ةكرشلا( يراجتلا فاشتك?ا دعب تايلمعلا•
 ةمـهاسـم ةـكرـش .ع.م.ج يف اسـسؤي نأ لواقEاو ساجـيإ ىلع بجـي ةيمنـت دقـع لوأ ىلع ةقـفاوEا دنـع
 kــب قافــت?ا متــيو ،)" ةــكرتشEا ةــكرــشلا" يلي اميــف اهيلــع قلطيو( تايلمعــلاــب مايقلــل صاــخ عاطــق
 kــــناوقلل عضختو ،مــــس?ا كــــلذ لورتبــــلا رــــيزو دمتعــــي نأ ىلع ،اهمــــسا ىلع اعــــم لواقEاو ساجــــيإ
 صوصن عم حئاوللاو kـناوقلا هذـه اهيـف ضراعتـت ? يتلا دودـحلا يف .ع.م.ج يف ةـيراسـلا حئاوللاو
 .)سيسأتلا دقع( ةكرتشEا ةكرشلا سيسأت دقع وأ ةيقافت?ا هذه

: جاتن~ا ماستقاو تافورصEاو فيلاكتلا دادرتسا -5

:تافورصEاو فيلاكتلا دادرتسا•
 تاـــفورصEاو فيـــلاكتـــلا ةــــــفاـــك نـــــم ساجـــــيإ ةطـــــساوـــــب هدامتـــــعا مـــــت اـــــم ةنـــــس عبر لــــــــــك لواقEا درتـــسي     
 يف ،ةيـــقافـــتrا هذـــــه بـــجوــــمـــب اــهـــب ةقلعتBا تايلمعـــلاو ةيمنتـــلاو ثحبـــلا تاــيلمـــع عــيمـــجب ةــصاخــلا تاـقفنــلاو
 نـــم هــب ظفتحEاو جــتنEا لورتبــلا لــك نــم ،)% 35( ةــئاEاــب kــثhــثو ةسمــخ ةبــسن نــم اًمصــخو دودــح
.ةيلورتبلا تايلمعلا يف مدختسي مل يذلاو ،ةيقافتrا هذــه ىضتقمب ةقطنBا دودح لخاد ةيمنتلا دوقع عيمج

 ىلع فيـلاكتـلا دادرتـس? صصخEا لورتبـلا نـم ليغشتـلا تاـفورصـمو ةيمنتـلاو ثحبـلا تاقفـن درتـستو
:يلاتلا وحنلا

 نيرشع لدعمب درتست ،)( يراجتلا جاتن�ا ءدب لبق اهنم مكارت ام كلذ يف امب  )( فاشكتس?ا تاقفن•
 ةنسلا يف وأ تاقفنلا هذه اهيف تعفدو تلمح يتلا ةيبيرضلا ةنسلا يف امإ أدبت ً،ايونس )% 20( ةئاEاب
.اًقحr نوكي hخيراتلا يأ ،يراجتلا جاتن�ا اهيف أدبي يتلا ةيبيرضلا

 20( ةئاEاب نيرشع لدعمب درتست ،يراجتلا جاتن�ا ءدب لبق اهنم مكارت ام كلذ يف امب )( ةيمنتلا تاقفن•
 يتلا ةيبيرضلا ةنسلا يف وأ تاقفنلا هذه اهيف تعفدو تلمح يتلا ةيبيرضلا ةنسلا يف امإ أدبت ً،ايونس )%
ً.اقحr نوكي hخيراتلا يأ ،يراجتلا جاتن�ا اهيف أدبي

 ةنسلا يف امإ درتست فوس ،يراجتلا جاتن�ا ءدب دعب تعفدو تلمح يتلا )4( ليغشتلا تافورصم•
 جاتن�ا اهيف ثدحي يتلا ةيبيرضلا ةنسلا يف وأ تافورصBاو فيلاكتلا هذه اهيف تعفدو تلمح يتلا ةيبيرضلا
 ً.اقحr نوكي hخيراتلا يأ ،يراجتلا

:جاتن~ا ماستقا•



:جاتن~ا ماستقا•

 هذه بجومب ةقطنEا نم هب ظفتحEاو جتنEا لورتبلا لك نم ةيقبتBا )%65( ةئاBا ىف نوتسلاو ةسمخـلا
 ةميقل اقبط ،ةنس عبر لك لواقEاو ساجيإ kب مسـقت ةيلورتبلا تايلمعلا يف مدختسم ريغلاو ةيقافت?ا

:)"جاتن?ا ماستقا "( ةيلاتلا ةبصن�لً اقفوو تنرب ماخ

 ساجي~ %71 ىلإ لصتل لواقملل %35و ساجي~ %65 نم أدبت تافثكتEاو ماخلا تيزلل ةبسنلاب
:يف لاثEا ليبس ىلع كلذ حضتيو لواقملل %29و

 لواقBا لصحيو %65 ىلع ساجيإ لصحت اًيكيرمأ اًر?ود 40 يواسي وأ نم لقأ تنرب ماخ رعس دنع•
 %66.5ىلإ ةبسنلا عفترتل اًيموي تيز ليمرب 5000 يواسي وأ نم لقأ جاتنإ لدعم دنع كلذو %35 ىلع
.اًيموي تيز ليمرب فلأ 20 نم رثكأ ىلإ جاتن�ا لدعم لصي امدنع لواقملل %33.5و ساجي�

 لصحت اًيكيرمأ اًر?ود 60 يواسي وأ نم لقأ ىلإ اًيكيرمأ اًر?ود 40 نم رثكأ تنرب ماخ رعس دنع•
 5000 يواسي وأ نم لقأ جاتنإ لدعم دنع كلذو %34.5 ىلع لواقBا لصحيو %65.5 ىلع ساجيإ
 نم رثكأ ىلإ جاتن�ا لدعم لصي امدنع لواقملل % 33و ساجي� %67 ىلإ ةبسنلا عفترتل اًيموي تيز ليمرب

.اًيموي تيز ليمرب فلأ 20

 لصحت اًيكيرمأ اًر?ود 80 يواسي وأ نم لقأ ىلإ اًيكيرمأ اًر?ود 60 نم رثكأ تنرب ماخ رعس دنع•
 ليمرب 5000 يواسي وأ نم لقأ جاتنإ لدعم دنع كلذو %34 ىلع لواقBا لصحيو %66 ىلع ساجيإ
 20 نم رثكأ ىلإ جاتن�ا لدعم لصي امدنع لواقملل %32.5و ساجي� %67.5 ىلإ ةبسنلا عفترتل اًيموي تيز
.اًيموي تيز ليمرب فلأ

 لصحت يكيرمأ ر?ود 100 يواسي وأ نم لقأ ىلإ اًيكيرمأ اًر?ود 80 نم رثكأ تنرب ماخ رعس دنع•
 5000 يواسي وأ نم لقأ جاتنإ لدعم دنع كلذو %33.5ىلع لواقBا لصحيو %66.5 ىلع ساجيإ
 نم رثكأ ىلإ جاتن�ا لدعم لصي امدنع لواقملل %32و ساجي� %68 ىلإ ةبسنلا عفترتل اًيموي تيز ليمرب

.اًيموي تيز ليمرب فلأ 20

 لصحتل اًيكيرمأ اًر?ود 140 ىواسي وأ نم لقأ اًيكيرمأ اًر?ود 120 نم رثكأ تنرب ماخ رعس دنع•
 5000 يواسي وأ نم لقأ جاتنإ لدعم دنع كلذو %32.5ىلع لواقBا لصحيو %67.5ىلع ساجيإ
 20 نم رثكأ ىلإ جاتن�ا لدعم لصي امدنع لواقملل %31و ساجي� %69 ىلإ ةبسنلا ديزتل اًيموي تيز ليمرب
.اًيموي تيز ليمرب فلأ

 ساجيإ لصحتل ىكيرمأ ر?ود 200 نم رثكأ تنرب ماخ رعس نوكي امدنع بسنلا عفترتل•
 تيز ليمرب 5000 يواسي وأ نم لقأ جاتنإ لدعم دنع كلذو %30.5ىلع لواقBا لصحيو %69.5ىلع
 فلأ 20 نم رثكأ ىلإ جاتن�ا لدعم لصي امدنع لواقملل %29و ساجي� %71 ىلإ ةبسنلا ديزتل اًيموي
.اًيموي تيز ليمرب

 %70 ىلإ %65 نم جاتن~ا ماستقا بسن حوارتت :) LPG ( لاسEا لورتبلا زاغو زاغلل ةبسنلابو
:يف لاثEا ليبس ىلع كلذ حضتيو لواقملل %30 ىلإ %35 نمو ساجي~

 لواقBا لصحيو %65 ىلع ساجيإ لصحت اًيكيرمأ اًر?ود 40 يواسي وأ نم لقأ تنرب ماخ رعس دنع•

 %66.5ىلإ ةبسنلا عفترتل )( )ي/ 3ق( نويلم 100 يواسي وأ نم لقأ جاتنإ لدعم دنع كلذو %35 ىلع
.ي/ 3ق نويلم 500 نم رثكأ ىلإ جاتن�ا لدعم لصي امدنع لواقملل %33.5و ساجي�

 لصحت اًيكيرمأ اًر?ود 60 يواسي وأ نم لقأ ىلإ اًيكيرمأ اًر?ود 40 نم رثكأ تنرب ماخ رعس دنع•



 لصحت اًيكيرمأ اًر?ود 60 يواسي وأ نم لقأ ىلإ اًيكيرمأ اًر?ود 40 نم رثكأ تنرب ماخ رعس دنع•
 100 يواسي وأ نم لقأ جاتنإ لدعم دنع كلذو %34.5 ىلع لواقBا لصحيو %65.5 ىلع ساجيإ
 500 نم رثكأ ىلإ جاتن�ا لدعم لصي امدنع لواقملل % 33و ساجي� %67 ىلإ ةبسنلا عفترتل ي/ 3ق نويلم
.ي/ 3ق نويلم

 لصحت اًيكيرمأ اًر?ود 80 يواسي وأ نم لقأ ىلإ اًيكيرمأ اًر?ود 60 نم رثكأ تنرب ماخ رعس دنع•
 نويلم 100 يواسي وأ نم لقأ جاتنإ لدعم دنع كلذو %34 ىلع لواقBا لصحيو %66 ىلع ساجيإ
 500 نم رثكأ جاتن�ا لدعم لصي امدنع لواقملل %32.5و ساجي� %67.5 ىلإ ةبسنلا عفترتل ي/ 3ق
.ي/ 3ق نويلم

 لصحت يكيرمأ ر?ود 100 يواسي وأ نم لقأ ىلإ اًيكيرمأ اًر?ود 80 نم رثكأ تنرب ماخ رعس دنع•
 100 يواست وأ نم لقأ جاتنإ ةيمك وأ ةحيرشل ةبسنلاب %33.5ىلع لواقBا لصحيو %66.5ىلع ساجيإ
 500 نم رثكأ ىلإ جاتن�ا لدعم لصي امدنع لواقملل %32و ساجي� %68 ىلإ ةبسنلا عفترتل ي/ 3ق نويلم
.ي/ 3ق نويلم

 %69.5ىلع ساجيإ لصحت ىكيرمأ ر?ود 200 نم رثكأ تنرب ماخ رعس لصي امدنع بسنلا عفترتل•
 عفترتل ي/ 3ق نويلم 100 يواست وأ نم لقأ جاتنإ ةيمك وأ ةحيرشل ةبسنلاب %30.5ىلع لواقBا لصحيو
.ي/ 3ق نويلم 500 نم رثكأ ىلإ جاتن�ا لدعم لصي امدنع لواقملل %29و ساجي� %71 ىلإ ةبسنلا

:امهيف فرصتلاو زاغلاو لورتبلا مييقت•
 :تافثكتEاو ماخلا تيزلل ةبسنلاب-أ
 ةفرعمب همييقت hعتي ةيقافتrا هذه ىضتقمب لواقBا هقحتسي يذلا فيلاكتلا دادرتسr صصخBا ماخلا تيزلا -

 .ةيميوقت ةنس عبر لك نع )( قوسلا رعسب لواقBاو ساجيإ
 نأ دعب ،امهدرفمب هيف نافرصتيو ةيرحب هناردصيو ماخلا تيزلا لك ىلع dصحي نأ لواقBاو ساجي� قحي•

.ةيلحEا قوسلا تاجايتحاب ءافولل ةيولو;ا ىطعت
:)LPG( لاسEا لورتبلا زاغو زاغلل ةبسنلاب-ب

 دادرتسا ضئافو جاتن�ا ماستقاو فيلاكتلا دادرتسr صصخBاو لورتبلا يف دوجوBا زاغلا نإ•
 ةمربEا زاغلا  تاعيبم ةيقافت?ً اقبط ةيلحBا قوسلل هفيرصت متي يذلاو ،دجو نإ فيلاكتلا
ً اقفو )اًيرتشم اهتفصب( ساجيإ kبو )kعئاب امهتفصب( لواقEاو ساجيإ kب
 ساجيإ kب هيلع قفتي رعسب ىرتشيو ملسيو ميقي فوس )ـه( ةعباسلا ةداملل
 ليبس ىلع اهنم( ةقطنEا ةيمنتل ةيداصتق?او ةينفلا لماوعلا ساسأ ىلع لواقEاو
 تارامثتس?او يلعفلا قافن~ا مجح ،نازخلا قمع ،هايEا قمع رصحلا سيلو لاثEا
 ،لمتحEاو دكؤEا زاغلا تايطايتحا ، ةيمنتلا عورشم رمع رادم ىلع ةعقوتEا
 يف قبطEا دئاسلا زاغلا رعسو فارط;ا حلاصم ققحي امب رامثتس?ا ىلع دئاعلا
 هيلع قفتEا زاغلا كلذ رعس ىلع صنُيو ،)فورظلا سفنل ةهباشEا مازتل?ا قطانم
 ) د ( ةثلاثلا ةداملل اًقبط لورتبلا رــــيزو دامتعا لبقو ىنعEا ةيمنتلا دقع بلط يف
) 2 (.

 :ساجيإ عم جاتن�ا ماستقا زاغ نم هبيصن نم ءزج وأ لك لواقBا ريدصت ةلاح ىف •



.دئاعلا يفاص رعسلً اقبط اذه ريدصتلا زاغ مييقت متي

 ريدصتلا وأ/و ةيلحBا قوسلل جاتن�ا ماستقا زاغ نم هبيصن نم ءزج لواقBا فيرصت ةلاح ىف•
:يت�ا قبطي ثلاث فرطل هدرفمب

 لواقEا kب هيلع قفتEا رعسلل اًقبط ثلاث فرط ىلإ اهفيرصت مت يتلا لواقEا تايمك مييقت متي•
.ثلاثلا فرطلا كلذو

 kب هيلع قفتEا زاغلا رعسل اقبط ساجيإ ىلإ اهفيرصت مت يتلا لواقEا تايمك مييقت متي•
.دعاوقلل اًقبط لواقEاو ساجيإ

 فرط ىلإ ريدصتلا وأ/وً ايلحم جاتن�ا ماستقا زاغ نم هبيصن لك لواقBا فيرصت ةلاح ىف•
:هدرفمب ثلاث

 فرطـلا كـلذو لواقEا kـب هيلـع قفتEا رعسلـلً اقبـط اهمييقـت متـي ثـلاـث فرـط ىلإ ةـعابEا لواقEا تايمـك نإـف 
.ثلاثلا
:لوص;ا ةيكلم -6

 دادرتسا ىلع اهلمحو اهكلمتو لواقEا اهيلع لصح يتلا لوص;ا ةفاكلً اكلام ساجيإ حبصت•
- :يلي اB اــــًقفو ةكرتشBا ةكرشلا وأ لواقBا اهب موقي يتلا تايلمعلاب ةقلعتBا فيلاكتلا

.اهئارش درجمب ساجي� ةكولمم يضارZا حبصت•

 ،ساجيإ اهتدمتعاو ةدرتسBا فيلاكتلا ىلع تلمح يتلاو ،ةلوقنBاو ةتباثلا لوصZا ةيكلم لقتنت•
.ثحبلا تارتف لdخ ةقطنBا ءازجأ لك نع يئاهنلا يلختلا درجمب ساجيإ يلإ لواقBا نم

 حبصت ثيح ساجيإ ىلإ لواقBا نمً ايجيردتوً ايئاقلت ةلوقنBاو ةتباثلا لوصZا ةيكلم لقتنت•
 نـــمً ايـــئاقلـــت لقنتـــس ةلـــماـــك ةـــلوقنBاو ةتـــباثـــلا لوـــصZا ةيكلـــم نأ ريـــغ ،دادرتـــسrا رصنعـــل ةعـــضاـــخ
 ءاضقـنا دنـع وأ لـماكـلاـب لوـصZا هذـه ةفلكـت درتـسأ دـق لواقBا نوكـي اـمدنـع ساجـيإ ىلإ لواقBا
 مـل مأ تدرتـسا تـناـكأ ءاوـس تايلمعـلا ىلع ةلمحBا لوـصZا ةـفاكـب قلعتـي اميـف كـلذو ةيـقافـتrا هذـه
.قبسأ hخيراتلا يأ ،درتست

 نأ يف قحلا ،ةيقافت?ا هذه نايرس ةدم لhخ ةكرتشEا ةكرشلاو لواقEاو ساجي~ نوكي•
 ىرــجت يتلا تايلمعــلا ضارــغZ كــلذو ةـلوقنEاو ةتـباثـلا لوص;ا ةـفاكـب لـماكـلاـب اوديفتـسيو اولمعتـسي
 ةـــــيوستـــــلا ىرـــــجتو فارـــــطZا اهـــــمربـــــي ىرـــــخأ يلورتـــــب مازتـــــلا ةيـــــقافـــــتا يأ يضتقمب وأ ةيـــــقافـــــتrا هذـــــه ىضتقمب
ً.اعم امهقافتاب rإ لوصZا هذه يف افرصتي rأ ساجيإو لواقBا يلع hعتيو ةلاحلا هذه يف ةمزdلا ةيبساحBا

 ت?�ا اهيف hمعتسيو .ع.م.ج ىلإ ادروتسي نأ ىف ةيرحلا ةكرتشEا ةكرشللو لواقملل نوكي•
 ىلع كـلذ لمشـيو ،ةـعانصـلا يف ةيـعرEا ةميلـسلا لوص�ـلً اقبـط ةراـع~ا وأ ريـجأتـلاـب ءاوس تادعEاو
 دعــب اــهاردصــي نأ يف ةــيرــحلا امهــل نوكــيو ،هجــمارــبو يل�ا بــساحــلا تادعــم راجئتــسا رصحــلا r لاثBا ليبــس
.لامعتسrا كلذ نم ءاهتنrا

:حنEا-7
:يت�ا هجولا ىلع كلذو اهدادرتسا زوجي r اًحنم ساجيإ ىلإ لواقBا عفدي



:يت�ا هجولا ىلع كلذو اهدادرتسا زوجي r اًحنم ساجيإ ىلإ لواقBا عفدي

:عيقوتلا ةحنم•

  اهنايرس خيرات لبقو ةيقافتrا هذهب صاخلا نوناقلا رودص دعب ساجيإ ىلإ لواقBا عفدي
.عيقوت ةحنمك يكيرمأ ر?ود kيhم ةسمخ غلبم

:ةيمنتلا دقع ةحنم )ب

 دقع ةحنمك ةيمنت عاطق نم ءزج وأ ةيمنت عاطق لك نع يكيرمأ ر?ود فلأ 50 غلبم ساجي� لواقBا عفدي
.ةيمنت دقع لك دامتعا خيرات يف ةيمنت

:ةيمنتلا دقع دادتما ةحنم )ج

 ىلع ةقفاوBا خيرات يف ةيمنت دقع دادتما ةحنمك يكيرمأ ر?ود kيhم ةسمخ غلبم ساجي� لواقBا عفدي
.ةيمنت دقع لكل تاونس )5( ةسمخ ةغلابلا دادتمrا ةرتف لوخد

      

:لزانتلا ةحنم )د      

:ثحبلا تارتف لhخ لزانتلا-

 ىلإ هتامازتلاو هتابجاوو هتازايتماو هقوـقح نم ءزج وأ لك نع لواقEا وضع/لواقEا لزانت ةلاح يف 
/لواقEا عفدي ،ثحب ةرتف يأ لhخ ،لواقEا وضع/لواقEا تاذل ةعباتلا ةكرشلا فhخب هيلإ لزانتم يأ
 10( لداعي ةيكيرم;ا ةدحتEا تاي?ولا تار?ودبً اردقمً اغلبم ساجيإ ىلإ -لاوح;ا بسح- لواقEا وضع

 ةصحللً اقبطو لزانتلا اهيف متي يتلاو ذئنيح ةيراجلا ثحبلا ةرتفل ةيلاEا تامازتل?ا ىلامجا )%
.اهنع لزانتEا

:ةيمنتلا ةرتف لhخ لزانتلا -

 يأ ىلإ هتامازتلاو هتابجاوو هتازايتماو هقوـقح نم ءزج وأ لك نع لواقEا وضع/لواقEا لزانت ةلاح يف
 وضع/لواقEا عفدي ،ةيمنتلا ةرتف لhخ ،لواقEا وضع/لواقEا تاذل ةعباتلا ةكرشلا فhخب هيلإ لزانتم
 نم )% 10( لداعي ةيكيرم;ا ةدحتEا تاي?ولا تار?ودبً اردقمً اغلبم ساجي~ -لاوح;ا بسح- لواقEا
:هقيبطت نكمي مهيأ لزانت لك ةقفص ةميق

 نم ةعوفدEا ةيلاEا ةميقلا ىلع ًءانب ةبسنلا بسحتس ،اًيدقن اًقافتا لزانتلا ةقفص نوك ةلاح يف•
.لزانتEا ىلإ هيلإ لزانتEا

 ىلع ًءانب ةبسنلا بسحتس ،صصحلا وأ مهس;ا لدابتل اًقافتا لزانتلا ةقفص نوك ةلاح يف•
.هيلإ لزانتEاو لزانتEا kب ةلدابتEا صصحلل وأ مهس�ل ةيلاEا ةميقلا

 ةميقلا ىلع ًءانب ةبسنلا بسحتس ،تايطايتح?ا لدابتل قافتا لزانتلا ةقفص نوك ةلاح يف•
.ةيمنتلا قطانم دوقع نم هيلإ لزانتEاو لزانتEا kب ةلدابتEا تايطايتحhل ةيلاEا

 ةقفص ةميق ىلع ًءانب ةبسنلا بسحتس ،تاقفصلا نم رخآ عون يأ لزانتلا ةقفص نوك ةلاح يف•
.لزانتEا لبق نم اهنع حاصف~ا متي يتلا لزانتلا



 ةقفص ةميق ىلع ًءانب ةبسنلا بسحتس ،تاقفصلا نم رخآ عون يأ لزانتلا ةقفص نوك ةلاح يف•
.لزانتEا لبق نم اهنع حاصف~ا متي يتلا لزانتلا

:لواقملل ةعبات ةكرش وأ وضع ىلإ لزانتلا•

/لواقEا عفدي ،ةيمنت وأ ثحب ةرتف يأ لhخ لواقEا وضع / لواقEا تاذل ةعبات ةكرشل لزانتلا ةلاح يف
.يكيرمأ رrود فلأ 150 غلبم ساجي~ -لاوح;ا بسح- لواقEا وضع

:بيردتلا ةحنم )ه

 ةنس لك لواقEا موقي ،نايرسلا خيرات نمً ارابتعاو )اهدم متي امبسح( ةيمنت وأ ثحب ةرتف يأ لhخ  
 ةصصختم ةيبيردت زكارم يف ساجيإ يفظوE جراخلاب ةصصختم ةيبيردت جمارب ذيفنتو دادعإب ةيلام
 غلبمب ةدمتعمو

.ىكيرمأ رrود فلأ 150

:جاتنrا حنم )و

 طسوتم عومجم لصي امدنع جاتنإ ةحنمك )500,000( يكيرمأ رrود فلأ ةئامسمخ غلبم ساجي� لواقBا عفدي -
 kثhث ىدم ىلع هلداعي ام وأ مويلا يف تيز ليمرب )5000( ىلإ ةرم لو; ةقطنEا نــــم يمويلا جاتن~ا
    .خيراتلا اذه دعب اًموي )15( رشع ةسمخ نوضغ يف دادسلا اذه متيو ةيلاوتم جاتنإ موي )30(

 عومجم لصي امدنع جاتنإ ةحنمك يكيرمأ رrود نويلم هرادقم ايفاضإً اغلبم ساجي� اضيأ لواقBا عفدي•
 هلداعي ام وأ مويلا يف تيز ليمرب ف?آ 10 ىلإ ةرم لو; ةقطنEا نم يمويلا جاتن~ا طسوتــم
 دعبً اموي )15( رشع ةسمخ نوضغ يف دادسلا متيو ،ةيلاوتم جاتنإ موي )k )30ثhث ىدم ىلع
.خيراتلا اذه

 امدنع جاتنإ ةحنمك يكيرمأ رrود فلأ ةئامسمخو نويلم هرادقم ايفاضإً اغلبم ساجي� اضيأ لواقBا عفدي•
 وأ مويلا يف تيز ليمرب فلأ 20 ىلإ ةرم لو; ةقطنEا نم يمويلا جاتن~ا طسوتم عومجم لصي
ً اموي )15( رشع ةسمخ نوضغ يف دادسلا متيو ،ةيلاوتم جاتنإ موي )30( ىدم ىلع هلداعي ام
.خيراتلا اذه دعب

 عومجم لصي امدنع جاتنإ ةحنمك يكيرمأ رrود نويلم 2 هرادقم ايفاضإً اغلبم ساجي� اضيأ لواقBا عفدي•
 يف تيز ليمرب )25 000( فلأ نيرشعو ةسمخ ىلإ ةرم لو; ةقطنEا نم يمويلا جاتن~ا طسوتم
 ةسمخ نوضغ يف دادسلا متيو ،ةيلاوتم جاتنإ موي )k )30ثhث ىدم ىلع هلداعي ام وأ مويلا
.خيراتلا اذه دعبً اموي )15( رشع

.لاوح;ا نم لاح يأب اهدادرتسا لواقملل زوجي ? اهيلإ ةراش?ا قباسلا حنEا عيمج•

:ةراسخلا ءردو لورتبلا ىلع ةظفاحEا -8
 عنB لورتبلا ةعانص يف ةعبتBاو ةماع ةفصب ةلوبقBا قرطلل اقفو ةمزdلا تاءارج�ا ةفاك ذختت نأ ةكرتشBا ةكرشلا ىلع
 عيزوتلا وأ عيمجتلا وأ جاتن�ا وأ رفحلا تايلمع ءانثأ لكش يأ ىلع ضرZا حطس تحت وأ قوف هعايض وأ لورتبلا دقف
 ةيلمعلا هذه نأ ،لوقعم ساسأ ىلع ءانب ،تعقوت اذإ رئب ةيأ ىلع ةيلمع ةيأ عنمت نأ يف قحلا ةموكحللو ،نيزختلا وأ
.زاغلا وأ تيزلا لقح وأ رئبلل فلت وأ ةراسخ ىلإ يدؤت فوس



.زاغلا وأ تيزلا لقح وأ رئبلل فلت وأ ةراسخ ىلإ يدؤت فوس

:ةيكرمجلا تاءافع�ا -9

 موسرلا نم مهؤافعإ متيو جراخلا نم داريتس?اب ةكرتشEا ةكرشللو لواقمللو ساجي~ حمسي•
 ةـــصاخـــلا ةـــيداريتـــس?ا دـــعاوقلا نـــمو عون يأ نـــم باعـــتأ وأ موسر وأ بـــئارـــض ةـــيأ وأ ةيـــكرمـــجلا
 ةزــــــهج;او لاقتــــــن?او لقنــــــلا لــــــئاــــــسوو داوEاو تامهEاو ةزــــــهج;او تادعEاو ت?�ا داريتــــــساــــــب
 تادعـمو ةيـنورتكـل~ا ةزـهج;او لقحـلا تآشنـمو نـكاسEو بـتاكملـل فييكتـلا ةزـهجأو ةيـئاـبرـهكلا
 هلـــك كـــلذو ةدروتسEا ءايـــش;ا هذـــه نـــم ي; ةـــمزhـــلا رايغـــلا عطق كـــلذـــكو يل�ا بـــساحـــلا جمارـــبو
 صنــت يتلاو ،ضرغــلا اذــهل ساجــيإ نــم kعEا لوئسEا لثمEا نــم ةدمتعــم ةداهــش مــيدقــت طرــشب
 ةداهشـــلا هذـــه نوكتو ،ةيـــقافـــت?ا هذـــهل اقـــفو تايلمعـــلا ذيفنتـــل ةـــمز? ةدروتسEا ءايـــش;ا نأ ىلع
 وأ ريــخأــت وأ تاقــفاوم ةــيأ نودــب ءافــع~ا اذــه عم داريتــس?اً ايــئاقلــت اهنــع جتنيو ةــمزلــمو ةيــئاهــن
.ىرخأ تاءارجإ

 لاقتن?او لقنلا لئاسوو ةزهج;او تادعEاو ت?�ا نع تقؤEا جارف~ا ماظن تحت جارف~ا متي •
 متي يتلا نطابلا نم مهيلواقمو ةكرتشEا ةكرشلاو لواقEاو ساجيإ يلواقم ةفرعمب دروتست يتلا
 موسر دادس نود ةيقافت?ا هذه عوضوم تايلمعلل اًقفو ةطشنأ يأ يف ةتقؤم ةفصب اهمادختسا

 ًانوناق ةدمتعم ةداهش ميدقت دعب كلذو ،عون يأ نم باعتأ وأ موسر وأ بئارض ةيأ وأ ةيكرمج
 تايلمعلاب مايقلل ةمز? ةدروتسEا ءايش;ا نأب ضرغلا اذهل ساجيإ هنيعت لوئسم لثمم نم
 .ةيقافت?ا هذهل اقفو

r ا ءافع�ا يرسيBا نم )أ( ةرقفلا يف هيلع صوصنBرئاظن اهل تناك اذإ ةدروتسم ءايشأ ةيأ ىلع رشع ةيناثلا ةدا 
 ةكرشلاو لواقEا تافصاوم اهيف رفاوتي يتلاوً ايلحم جتني امم ةدوجو افنص ريبك دح ىلإ ةهباشم وأ ةهباشم
 اروسيم بسانEا تقولا يف اهمhتساو اهؤارش نوكيو نام;او ةدوجلل ةبسنلاب امهنم يأ وأ ةكرتشEا
 موسرلا ةفاضإ لبق دروتسBا ءيشلا ةفلكت نم )% 10( ةئاBا يف ةرشع نم رثكأب ديزي r رعسب .ع.م.ج يف
.دــــــجو نإ ،kمأتلاو نولونلا فيلاكت ةفاضإ دعب نكلو ةيكرمجلا

:رارض;ا نع ةيلوئسEا -10
 يتلا ثحبـلا تايلمعـل ةجيتـن ثدـحي ررـض يأ نـع ريغـلا ةهـجاوـم يف نوـناقلـل اًقبـط ةلـماكـلا ةيـلوئسBا هدـحو لواقBا لمـحتي
 هقــتاــع ىلع اهتيــلوئســم عقت دــق يتلا رارــضZا ةــفاــك نــع امهنــم يأ وأ ساجــيإو ةــموكحــلا ضــيوعــت هيلــعو لواقBا اهــب موقــي
.تايلمعلا هذه نم يأ ببسب
 بـجومـب ررقـم مازتـلا يأـب ءاـفوـلا يف ريـخأتـلا وأ ءاـفوـلا مدـع نـع ةيـلوئسBا نـم امـهدـحأ وأ امـهdـك لواقBاو ساجـيإ ىفعت
. ةيبرعلا رصم ةيروهمج نم رماوأ وأ ةحئr وأ نوناق رودص نع ًائشان كلذ ناك اBاط ةيقافتrا
 يف ريــخأتــلا وأ ءاــفوــلا مدــع نــع جتانــلا ررضــلا حdــص� ةــمزdــلا ةدBا امــهدــحأ وأ امــهdــك لواقBاو ساجــيإ حنمي نأ ىلع
 ةــحونمBا ةرتفــلا نوكــت نأ ىلع ةيــقافــتrا هذــه يف ةينعBا ناــيرــسلا ةدــم ىلإ ةــحونمBا ةرتفــلا هذــه فاضــت نأ ىلع ءاــفوــلا
.رماوZا وأ حئاوللاو hناوقلا هذهب ترثأت يتلا تاعاطقلا وأ عاطقلا ىلع ةروصقم

:ةموكحلا يلثمم تازايتما•

     Bا ةـــموكحـــلا يلثمBـــضوفh ا ىلإ لوـــخدـــلا يف قحـــلا اًيـــنوـــناـــق اًضـــيوفـــتBا هذـــه عوـــضوـــم ةقطنrعقاوم ىلإو ةيـــقافـــت 
 لواقBاو ساجــــيإ تاــــنايــــبو تdجــــسو رــــتاــــفد صحــــف hلثمBا ءrؤهــــل زوجــــيو اهيــف ىرــجت يتلا ةيــلورتبــلا تايلمعــلا
 هذــه ذيفنــت ضرغــب تارابتــخ?او تاــموسرــلاو حسEا تايلمــع نــم لوقعم ددــع ءارــجإو ةــــكرتشBا ةــــكرــــشلاو
 دودــحلا يف ةــكرتشEا ةــكرــشلا وأ لواقEا تاودأو ت?آ اولمعتــسي نأ مهــل قحي ،ضرغــلا اذــهلو .ةيــقافــت?ا
 تايلمعلـل ةـقاـعإ وأ رطـخ يأ ،رـشابـم ريـغ وأ رـشابـم قيرطـب ،لامعتـس?ا اذـه نـع أشنـي ?أ طرـشب ةـلوقعEا
 ةدــعاسEا مــيدقــت ةــكرتشEا ةــكرــشلا وأ لواقEا يفظومو يبودنــم ىلعو ،ةيــقافــت?ا هذــهل اقــفو ىرــجت يتلا



 تايلمعلـل ةـقاـعإ وأ رطـخ يأ ،رـشابـم ريـغ وأ رـشابـم قيرطـب ،لامعتـس?ا اذـه نـع أشنـي ?أ طرـشب ةـلوقعEا
 ةدــعاسEا مــيدقــت ةــكرتشEا ةــكرــشلا وأ لواقEا يفظومو يبودنــم ىلعو ،ةيــقافــت?ا هذــهل اقــفو ىرــجت يتلا
 ةءافـــك وأ ةـــمhـــس ةلـــقرـــع وأ رارـــضأ يأ يف مهتطـــشنأ نـــم يأ ببـــستت ? ىتح kلثمEا ء?ؤهل ةبـــسانEا
 لقحـلا يف اهيفـظوB اهـمدقـت يتلا تdيهستـلاو اـيازBا ةـفاـك hلثمBا ءrؤهـل ةـكرتشBا ةـكرـشلا وأ لواقBا مدقـيو ،تايلمعـلا
 يف مـهدـجاوت ءانـثأ قئ? لكشـب ةثـثؤم نـكاسـمو مهـلامعتـس? اهبـتاكـم يفً ابـسانـمً اـناكـمً اـناجـم مهـل مدقـتو
.لقحلا

:)ةيقافت?ا ليدعت( دقعلا نزاوت - 12
 ةيــقافــتdــل يداصتــقrا نزاوتــلا ةداــعإ ىلإ فدــهت يتلاو ةيــقافــتrا هذــهل ةبــسانBا تdــيدعتــلا نأشــب فارــطZا ضوافتــي     
 حئاولــلا وأ تاعــيرــشتلا يف رييغــت ،ناــيرــسلا خيراــت دعــب ،ثدــح اذإ اــم ةــلاــح يف ناــيرــسلا خيراــت يف اًدوــجوــم ناــك يذــلا
 هذــهل ةـيداصتـقrا حلاصBا ىلع اـًماـه اًريـثأـت هـل نوكـي امـم هـجاتـنإو هتيمنـتو لورتبـلا نـع ثحبـلا ذيفنـت ىلع ةقبطBاو ةمـئاقـلا
 لورتــــب عيب نــــع ةجــــتانــــلا غلابBا .ع.م.ج ىلإ لوحــــي نأــــب اــــًمازتــــلا لواقBا ىلع ضرفــــت وأ لواقBا حلاــــص ريــــغ يف ةيــــقافــــتrا
 وأ عيرــــشتلا اذــــه رودــــص ىلع ةبــــترتBا راــــث�اــــب اضــــيأو ةحــــئdــــلا وأ عيرــــشتلا اذــــهب ساجــــيإ لواقBا رطــــخي ذئنيــــح ،لواقBا
 تdـــيدعتـــلا ىلع قافـــتdـــل مـــهدوهـــج ىراصـــق فارـــطZا لذبـــيو دقعـــلا نزاوـــت ىلع ريـــثأتـــلا اهـــنأـــش نـــم نوكـــي يتلاو ةحـــئdـــلا
.راطخ�ا كلذ نمً اموي )h )90عست لdخ ةيقافتrا هذهل ةبسانBا

 ةدايز وأ صاقتنا ىلإ ةيقافت?ا هذهل تhيدعتلا هذه ىدؤت نأ لاوح;ا نم لاح يأب زوجي ?و
.نايرسلا خيرات دنع امهنأشب قافت?ا مت امع لواقEا تامازتلاو قوقح يف

:ءhيتس?ا قح -13

 زوجي هنإف ،ةيلخاد بابسZ وأ عوقولا ةكيشو برح مايق عقوت ببسب وأ برحلا ببسب ةينطولا ئراوطلا ةلاح يف•
 ةيقافتrا هذه ىضتقمب ةقطنBا نم هيلع لوصحلا مــت يذلا جاتن�ا نم ءزج وأ لك ىلع ىلوتست نأ ةموكحلل
 ةموكحلل زوجي امك ،نكمم دح ىصقأ ىلإ جاتن~ا اذه ةدايز ةكرتشEا ةكرشلا نم بلطت نأو
 ةقلعتEا تhيهستلا ىلع ،ءاضتق?ا دنعو ،زاغلا لقح وأ/و تيزلا لقح ىلع ىلوتست نأً اضيأ
.هب

 باطخب امهيلثمم وأ لواقEاو ساجيإ ةوعد دعب ?إ ءhيتس?ا اذه متي ? ةلاحلا كلت لثم يف•
.ءhيتس?ا اذه نأشب مهرظن تاهجو نع ريبعتلل لوصولا ملعب لجسم

 ةيأ وأ ،زاــغلل لقح وأ/و تيزلل لقح يأ ىلع ءdيتسrا امأ ،يرازو رارق بجومب جاتن�ا ىلع ءdيتسrا متي•
ً.احيحصً اينوناقً اراطخإ لواقBاو ساجيإ هب رطخت ةيروهمجلا سيئر نم رارقب متيف ،هب ةقلعتم تdيهست

 نع dًماكً اضيوعت لواقBاو ساجيإ ضوعت نأب مزتلت ةموكحلا نإف هركذ قبس اBً اقبط متي ءdيتسا يأ ةلاح يف•
:كلذ يف امب ءdيتسrا ةدم

 .ءhيتس?ا اذه نع مجنت يتلا رارـــض;ا ةفاك•

 اهتصح هنم اًموصخم لورتب نم ةموكحلا هتجرختسا ام لك نمث لماكل ءافو ةـــيرهش تاعفد•
.جاتن~ا اذه نم ةوات~ا يف

:ءاغل~ا ةطلسو ةيقافت?اب لhخ~ا -14

:ةيت�ا لاوح;ا يف يروهمج رارق وأ رمأب لواقEا ىلإ ةبسنلاب ةيقافت?ا هذه ءاغلإ يف قحلا ةموكحلل

 يف يرهوج رابتعا تانايبلا هذهل ناكو ةحيحص ريغ تانايب ةيأ ةموكحلا ىلإ ملع نع مدق اذإ•
.ةيقافت?ا هذه ماربإ



 يف يرهوج رابتعا تانايبلا هذهل ناكو ةحيحص ريغ تانايب ةيأ ةموكحلا ىلإ ملع نع مدق اذإ•
.ةيقافت?ا هذه ماربإ

.نيرشعلاو ةيداحلا ةداEا ماكح; ةفلاخم ةقيرطب ةيقافت?ا هذه يف ةصح ةيأ نع لزانت اذإ•

.ةصتخم ةمكحم نم رداص مكحب هسhفإ رهشأ اذإ•

 ةداEا نم )أ( ةرقفلا ماكح; اقفو تمت ةيئاضق تاءارج~ ةجيتن ردص يئاهن رارق يأ ذفني مل اذإ•
.نيرشعلاو ةعبارلا

 هذه هب حمست ? امم ،لورتبلا فhخ ،نداعم ةيأ ةموكحلا نم صيخرت نودً ادمع جرختسا اذإ•
 هذـه بـجومب ةـيراجـلا تايلمعلـل ةجيتـن هـجارختـسا بنجـت نكمـي ? اـم ءانثتـساـب كـلذو ،ةيـقافـت?ا
 هـب اهلثمـم وأ ةـموكحلا راطـخإ بجـي يذـلاو لورتبـلا ةـعانـص يف ةـلوبقEا لوص�ـلً اقـفو ةيـقافـت?ا
.نكمم تقو عرسأ يف

.هليدعتو 1953 ةنسل 66 مقر نوناقلا ماكح; وأ ةيقافت?ا هذهل ةيرهوج ةفلاخم ةيأ تبكترا اذإ•

 هذــه ماكــح;ً اقــفو لواقEا لبــق ةــموكحلل تبــترــت دــق نوكت قوقح ةــيأــب لhــخإ نود ءاغــل~ا اذــه ذفنــيو    
.ةقطنEا نم ةيصخشلا هتاكلتمم عيمج لقني نأ لواقملل قحي ،ءاغل~ا اذه ةلاح ىفو ،ةيقافت?ا

:ميكحتلاو تاعزانEا -15
 :ةيقافت?ا فارطأو ةموكحلا تاعزانم-أ

 اهب قلعتي اميف وأ ةيقافت?ا هذه نع فارط;او ةموكحلا kب أشنت ةبلاطم وأ فhخ وأ عازن يأ  
ً.ايئاهن هيف لصفلل .ع.م .ج يف ةصتخEا مكاحEا ىلإ لاحي اهنhطب وأ اهئاهنإ وأ اهب لhخ~اب وأ

 :ساجيإو لواقEا تاعزانم -ب

 وأ اهب قلعتي اميف وأ ةيقافت?ا هذه نع ساجيإو لواقEا kب أشنت ةبلاطم وأ فhخ وأ عازن يأ مسحي
 يميلق~ا ةرهاقلا زكرم ميكحت دعاوقل اقبط ميكحتلا قيرطب اهنhطب وأ اهئاهنإ وأ اهب لhـخ~اب
ً ايئاهن kمكحEا مكح ربتعيو ،هذه ةيقافت?ا خيرات يف ةيراسلا )زكرEا( يلودلا يراجتلا ميكحتلل
.فارط�لً امزلمو

.يرصBا نوناقلا ماكحZً اقفو ةصتخBا ةمكحBا مامأ hمكحBا مكح ذيفنت نوكيو   
 رايتـــخا ىلع نامكحBا قفتـــيوً ادـــحاوً امكحـــم hعـــُي نأ فرـــط لـــك ىلع hعتـــيو ،)3( ةـــثdـــث hمكحBا ددـــع نوكـــي نأ بجـــي
 مكحBا رايتــــخا ىلع نامكحBا قفتــــي مــــل اذإو ،يناثــــلا مكحBا hيعــــت نــــم اــــًموــــي hــــثdــــث لdــــخ يف سيــــئرــــلا ثــــلاثــــلا مكحBا
.صوصخلا اذه يف ةيقافتrا يف اهيلع صوصنBا تاءارج�او دعاوقلا عبتت سيئرلا

ةكرتشEا ةنجللا يأر :اًيناث

 ةــيرصBا ةــلودلــل ققحــُي ،ماكــحأ نــم نوــناقــلا عورــشم لــحم ةــضورعBا ةيــقافــتrا هتنمضــت اــم نأ ةــكرتشEا ةنجلــلا ىرــت
 :اهنم تايباجيإو ،اًديج اًدئاع

 .ةدرتسBا ريغ حنBا نم ديدعلا ىلع لوصحلا -

 طورــش hــب نزاوتــلا قيقحــت يف زيمتBا دــهجلا سكعــتو ةديــج جاتــن�ا ماستــقاو تاــفورصBاو فيــلاكتــلا دادرتــسا طورــش -
.ةماع ةفصب ةيقافتrا



 طورــش hــب نزاوتــلا قيقحــت يف زيمتBا دــهجلا سكعــتو ةديــج جاتــن�ا ماستــقاو تاــفورصBاو فيــلاكتــلا دادرتــسا طورــش -
.ةماع ةفصب ةيقافتrا

.زاغلاو تيزلا نم ةيلحBا قوسلا تاجايتحاب ءافولل ةيولوZا ءاطعإ-

 ناــــيرــــس ةدــــم لاوــــط ةيــــلاــــم ةنــــس لــــك نــــع عفدــــت يكيرــمأ ر?ود فــلأ 150 غلبمب ةئيهــــلا يفظوــــم بــــيردتــــب لواقBا مايــــق-
.ةيقافتrا

 اـــم ىلع ةقـــفاوBا رـــقوBا سلجBا وجرــتو ةيــقافــت?ا هذــه ىلع قفاوت ةــكرتشEا ةنجلــلا نإــف قبــس اــم ةلمــج نــمو
.ةقفرBا ةغيصلاب نوناقلا عورشم ىلعو تأر

                                
 ةكرتشEا ةنجللا سيئر        

        
)يديوسلا تعلط /م(         

نوناق عورشم
 تازاغلل ةضباقلا ةيرصEا ةكرشلا عم دقاعتلا يف ةيندعEا ةورثلاو لورتبلا ريزول صيخرتلاب

دتميل )اتلد( نشيرولبسكا ىب ىب ةكرشو .ىف.ىب نشكدورب كويأ ةكرشو ةيعيبطلا
ع.م.ج لينلا اتلدب ةيضر;ا kبرش برغ ةقطنم يف امهلhغتساو ماخلا تيزلاو زاغلا نع ثحبلل

_______
بعشلا مساب
ةيروهمجلا سيئر

:هانردصأ دقو ،هصن يت�ا نوناقلا باونلا سلجم ررق
)ىلو;ا ةداEا( 

 كوـــيأ ةـــكرـــشو ةيعيبطـــلا تازاغلـــل ةضـــباقـــلا ةـــيرصBا ةـــكرـــشلا عم دـــقاعتـــلا يف ةيـــندعBا ةورثـــلاو لورتبـــلا رـــيزوـــل صـــخرـــُي     
 ةقطنــم يف امهــلdغتــساو ماخــلا تــيزــلاو زاغــلا نــع ثحبلــل دتميــل )اتــلد( نشــيرولبــسكا ىب ىب ةــكرــشو .ىف.ىب نشــكدورــب
.اهب ةقحلBا ةطيرخلاو ةقفارBا ةيقافتrا ماكحZ اًقفو كلذو ،لينلا اتلدب ةيضرZا hبرش برغ

)ةيناثلا ةداEا(     
.اهل فلاخم عيرشت يأ ماكحأ نم ءانثتسrاب ذفنتو ،نوناقلا ةوق ةقفارBا ةيقافتrا يف ةدراولا تاءارج�او دعاوقلل نوكت

)ةثلاثلا ةداEا( 
.هرشن خيراتل يلاتلا مويلا نم هب لمعُيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشُني


